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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 2.11.2005 
Nr. 31/908 

 
 

SINTEZA  
lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din zilele de 

 31 octombrie, 1 şi 2 noiembrie 2005 
 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul îndeplinit, 
şi-a început lucrările în ziua de 31 octombrie 2005 în şedinţă comună cu membrii  
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului.  

La şedinţa din 31 octombrie 2005 au fost prezenţi din partea Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, din totalul de 25 de membrii, următorii  deputaţi: 
Sergiu Andon, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena 
Adomnicăi, Florin Iordache, Ioan Buda, Liviu Bogdan Ciucă, Traian Dobre, 
Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Andras Levente Mate, Gheorghe Sârb, Dragoş Ujeniuc, 
Petre Ungureanu, Augustin Zegrean şi Gabriel Cosmin Popp, înlocuitorul domnului 
deputat Daniel Buda.  

Lucrările şedinţei comune au fost conduse alternativ de domnul senator 
Peter Ekcstein Kovacs, preşedintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi 
şi validări a Senatului şi de domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor.  

Pentru şedinţa comună, membrii Comisiilor au aprobat următoarea 
ordine de zi:  

- Proiectul  Legii  bugetului de stat pe anul 2006  (nr. 51/1072/2005).  
La lucrările şedinţei comune a Comisiilor juridice au participat, în 

calitate de invitaţi, din partea: 
1. Instituţiei Avocatului Poporului, Ioan Muraru – Avocatul Poporului, 

şi Nicolae Lapa, secretar general; 
2. Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ilie Botoş -  

procuror general, şi Gabriela Ghiţă - adjunct al procurorului general; 
3. Consiliului Legislativ, Dragoş Iliescu - preşedinte, Mirela Stancu - şef 

secţie financiar; 
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4. Departamentului Naţional Anticorupţie, I. Zarie - procuror general 
adjunct; 

5. Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Gheorghe 
Onişoru - preşedinte; 

6. Ministerului Justiţiei, Costel Todor - secretar general adjunct; 
Din partea Ministerului Finanţelor Publice au participat: doamna Doina 

Dascălu - secretar de stat, Moise Popescu - director general şi Ion Grigore - director.  
Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul domnului Dragoş Iliescu pentru a 

prezenta propunerile Consiliului Legislativ, cu privire la majorarea bugetului de stat 
pe anul 2006 cu suma de 420 mii lei RON, care au fost depuse în scris şi susţinute 
oral. Domnul deputat Florin Iordache şi-a însuşit solicitările  făcute de către Consiliul 
Legislativ, ca amendament.  

Supus la vot, acest amendament a fost respins cu 7 voturi pentru, 8 
împotrivă şi o abţinere. 

A luat cuvântul domnul Ioan Muraru, Avocatul Poporului, prezentând 
cerinţele de buget pentru instituţia pe care o reprezintă pentru anul 2006, respectiv 
majorarea cu 50 mii lei RON. Deputatul Florin Iordache şi-a însuşit propunerile  
prezentate de Avocatul Poporului, ca amendament. Dezbaterile asupra acestui punct 
au fost amânate, urmând a fi reluate după pauză. 

A luat cuvântul domnul I.Zarie, din partea Departamentului Naţional 
Anticorupţie. Nu a solicitat alte sume, iar comisiile în unanimitate au fost de acord cu 
avizarea favorabilă a secţiunii din proiectul bugetului de stat privind Departamentul 
Naţional Anticorupţie. 

Domnul Gheorghe Onişoru, din partea Consiliului Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii, a fost de acord cu ceea ce s-a alocat prin proiect, iar 
comisiile au adoptat in unanimitate avizarea  favorabilă a secţiunii din proiectul 
bugetului de stat privind Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.  

În continuare, Ministerul Public a solicitat o majorare la cheltuielile de 
personal şi la cele de capital, în sumă de 48.260 mii lei RON. 

Deputatul Florin Iordache a preluat şi susţinut solicitarea domnului Ilie 
Botoş, considerând-o ca justificată pentru realizarea sarcinilor Ministerului Public în 
anul 2006 şi a susţinut-o ca amendament. 

Doamna senator Norica Nicolai susţine bugetul pentru Ministrul Public, 
dar a  propus să nu se dea votul acum, ci după o discuţie cu Ministerul Finanţelor 
Publice şi cu Ministerul Justiţiei. De asemenea, a susţinut majorarea sumelor alocate 
pentru expertize. 

Domnul senator Liviu Doru Bindea, în cuvântul său, a precizat că 
Ministerul Finanţelor Publice nu este prezent la dezbateri, iar Ministerul Justiţiei nu 
este reprezentat la nivel de ministru sau de secretar de stat. 

Domnul deputat Dragoş Ujeniuc a susţinut solicitarea Ministerului 
Public, deoarece este nevoie de judecători şi procurori.  
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Domnul deputat  Petre Ungureanu a susţinut suplimentarea solicitată de 
Ministerul Public, sugerând totodată întocmirea unei metodologii care să permită 
accesul în justiţie pentru posturile neocupate. 

Domnul deputat Gheorghe Gabor a susţinut ca dezbaterea acestui subiect 
să se facă în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Justiţiei şi ai  Ministerul Finanţelor 
Publice. 

Domnul senator Gavrilă Vasilescu a susţinut, de asemenea, solicitarea 
Ministerului Public. 

Domnul deputat Traian Dobre arată că la discutarea acestor 
amendamente trebuie să participe şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei. 

Doamna Elena Doina Dascălu, secretar de stat la Ministerul Finanţelor 
Publice a arătat că nu susţine această propunere datorită supradimensionării 
cheltuielilor de personal. 

Domnii parlamentari Sergiu Andon, Florin Iordache, Antonie Iorgovan şi 
Doru Liviu Bindea au precizat în cuvântul lor că susţin această propunere ca 
amendament.       

Domnii deputaţi Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu şi Gheorghe Gabor au 
arătat că susţin punctul de vedere expus de reprezentanţii Ministerului Finanţelor 
Publice. 

Domnul  senator Doru Ioan Tărăcilă a susţinut punctul de vedere al 
domnului Ilie Botoş. 

Domnul senator Peter Eckstein Kovacs, preşedintele de şedinţă, a supus 
la vot amendamentul domnilor parlamentari Sergiu Andon, Florin Iordache, Antonie 
Iorgovan şi Doru Liviu Bindea, care a fost respins în urma votului majoritar exprimat.  

A fost supusă la vot reluarea dezbaterilor după o pauză cerută de senatori 
care aveau şedinţă în plen. 

După pauză, a venit şi secretarul general adjunct de la Ministerul 
Justiţiei, care a prezentat mandatul  din partea doamnei Katalin Barbara Kibedi – 
secretar de stat la Ministerul Justiţiei. 

Lucrările au fost reluate cu dezbaterea secţiunii din proiectul bugetului 
de stat alocat instituţiei Avocatului Poporului. 

Secretarul de stat, doamna Doina Dascălu,  a afirmat că în acesta fază nu 
se mai pot face modificări la buget pentru că se dereglează întreaga structură a 
bugetului.  

Ceea ce solicită Avocatul Poporului, o sumă suplimentară de 50 mii lei 
RON se poate soluţiona prin rectificarea bugetului pe anul 2005. 

Modificarea propusă de instituţia Avocatului Poporului a fost însuşită şi 
susţinută ca amendament de domnul deputat Florin Iordache.  

Domnul deputat Traian Dobre a susţinut cele spuse de Ministerul 
Finanţelor Publice, fiind de acord cu o rectificare ulterioară. 

Supus la vot, amendamentul este respins cu majoritate de voturi. 
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În continuarea lucrărilor s-a discutat secţiunea din proiectul bugetului de 
stat alocat Ministerului Justiţiei.  

În cuvântul său, domnul Costel Todor - secretar general adjunct, a 
precizat că Ministerul Justiţiei este de acord cu sumele alocate prin proiectul de lege 
supus dezbaterii. 

Domnul deputat Florin Iordache a solicitat reprezentanţilor Ministerului 
Justiţiei lămuriri despre numărul de posturi din justiţie, dacă acesta este suficient, 
deoarece din cele 4600 de posturi multe sunt blocate prin faptul că personalul 
respectiv este detaşat la penitenciare sau chiar în  minister. Crede că suma alocată 
pentru cheltuieli de personal nu este suficientă şi trebuie majorată prin preluarea 
banilor de la Cancelaria primului - ministru care este de 3 ori mai mare decât bugetul 
Camerei Deputaţilor. 

Deputatul Sergiu Andon, în cuvântul său, a susţinut amendamentul 
formulat în scris de domnul deputat Victor Sanda privind alocarea în bugetul de stat 
pe anul 2006 a întregii sume necesare finalizării lucrărilor la Palatul de justiţie din  
Târgovişte. 

Deputatul Traian Dobre a precizat că  ceea ce nu s-a finalizat în 7 ani şi 
s-a eşalonat pe 2 ani, se justifică.  

Deputatul Petre Ungureanu este de acord cu cele afirmate anterior şi dă 
exemplul  o clădire pentru instanţe din Râmnicu Vâlcea, care de 4 ani a stat fără 
acoperiş şi a fost nevoie de o cheltuială suplimentară. 

Reprezentantul Ministerului Justiţiei a afirmat că nici constructorul nu 
are capacitatea de a acoperi toate lucrările în această perioadă scurtă de un an. Aşa s-a  
întâmplat şi la clădirea Junior din Bucureşti. Pentru viitor, Ministerul Justiţiei are în 
vedere elaborarea unui ghid pentru construcţii decente, ca astfel  să  se evite cheltuieli 
suplimentare. 

Doamna Doina Dascălu, secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice, 
apreciază că majorarea sumelor pentru penitenciare se poate face la rectificarea 
bugetului de stat pe  anul 2005 pentru  a se acoperi datoriile mai vechi. 

Amendamentul  formulat de domnul Victor  Sanda  susţinut şi de domnul 
deputat Sergiu Andon, care s-a declarat coautor, a fost  respins cu patru voturi pentru 
susţinere şi restul împotrivă. 

Domnul deputatul Petre Ungureanu a sugerat Ministerului Justiţiei şi 
Ministerului Finanţelor Publice să facă o verificare  la clădirile construite de 
Ministerul Justiţiei în ultimii 3 ani pentru a  putea constata dacă actualele construcţii 
s-au făcut fără licitaţii şi  cu preţuri umflate. 

Supus la vot, proiectul bugetului pentru anul 2006 al  Ministerului 
Justiţiei a fost aprobat cu unanimitate. 

Doamna Gabriela Ghiţă, procuror şef adjunct la Ministrul Public solicită 
majorarea cu 299 de posturi a schemei de personal şi implicit a cheltuielilor aferente. 
De asemenea, a mai solicitat majorarea sumelor alocate pentru „ bunuri şi servicii” 
precum şi pentru „cheltuieli de capital”. Domnul deputat Florin Iordache şi domnul 
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senator Doru Liviu Bindea au precizat că îşi însuşesc acest amendament, pe care îl 
susţin. 

Ministerul Finanţelor Publice nu este de acord cu acest amendament, 
afirmând că dacă sunt astfel de  probleme, ele vor putea fi soluţionate pe parcursul 
anului 2006, prin rectificare. 

Supus la vot, amendamentul privind majorarea bugetului pentru 
Ministerul Public a fost respins cu 5 voturi pentru  susţinere şi restul împotrivă. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă, a supus la vot  
propunerea de avizare favorabilă a bugetului de stat pe anul 2006 pentru Ministerul 
Public, astfel cum a fost stabilit în proiectul de lege, care a fost adoptat cu unanimitate 
de voturi.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul îndeplinit, 
şi-a continuat lucrările în zilele de 1 şi 2 noiembrie 2005. 

La şedinţa Comisiei din 1 noiembrie 2005, din totalul de 25 de membrii, 
au  fost prezenţi următorii deputaţi: Sergiu Andon, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, 
Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena Adomnicăi, Florin Iordache, Daniel Buda, Ioan 
Buda, Liviu Bogdan Ciucă, Traian Dobre, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Andras 
Levente Mate, Gheorghe Sârb, Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu, Ioan Timiş, Sorin 
Gabriel Zamfir, Augustin Zegrean şi Marius Iriza înlocuitorul  domnului deputat 
Petru Călian. De asemenea, la şedinţa din 2 noiembrie 2005 au fost prezenţi următorii 
domni deputaţi: Sergiu Andon, Florin Iordache, George Băeşu, Andra Levente Mate, 
Petre Ungureanu, Gheorghe Gabor, Ioan Buda, Daniel Buda, Ion Gonţea, Gheorghe 
Sârb, Cornel Ştirbeţ, Mirela Elena Adomnicăi, Liviu Bogdan Ciucă.  

 
Lucrările Comisiei juridice au fost conduse alternativ de domnul deputat 

Sergiu Andon, preşedintele Comisiei şi de domnul deputat Florin Iordache, 
vicepreşedinte.  

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 

I.  ÎN FOND: 
1. Proiectul Legii Camerelor de comerţ şi industrie din România - 

şedinţa comună cu membrii Comisiei pentru industrii şi servicii, pentru  1 noiembrie  
2005 orele 1500.. 

2. Proiectul de Lege privind medierea şi organizarea profesiei de 
mediator. 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.9 şi 11 
din Legea 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor 
imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului. 
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II. ÎN AVIZARE: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.130/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.203/1999 privind 
permisele de muncă. 

2. Propunerea legislativă "Legea Curţii de Conturi". 
3. Propunerea legislativă privind instituţia administratorului local. 
4.  Proiectul de Lege privind băncile de credit ipotecar. 
5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.190/1999 

privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare. 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.28/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2005 

pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.128/2000 privind stabilirea unor tarife 
pentru serviciile prestate în regim de urgenţă pentru persoanele fizice şi juridice de 
către Ministerul Administraţiei şi Internelor. 

8. Propunerea legislativă privind modificarea OUG nr.23/2005 privind 
modificarea şi completarea Legii nr.371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Comunitare. 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-
lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. 

Dezbaterile au început cu examinarea proiectelor de lege şi a 
propunerilor legislative prevăzute pe ordinea de zi la pct. II în avizare.  

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 1 în avizare, în urma 
dezbaterilor s-a hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

Referitor la iniţiativa legislativă prevăzută la pct. 2, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a acesteia. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 3, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a acesteia.  

La proiectul de lege prevăzut la pct. 4,  în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a acestuia. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct.5 în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.  

La proiectul de lege prevăzut la pct. 6, în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a acestuia. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 7, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a acestuia. 
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Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 8, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a acesteia. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 9, în avizare, în 
urma dezbaterilor, aceasta a fost avizată favorabil cu unanimitate de voturi. 

În continuare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat 
lucrările în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru industrii şi servicii în vederea 
examinării proiectului Legii Camerelor de comerţ şi industrie din România.  

 
La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea  : 
 
- Ministerului Justiţiei, doamna Monica Luisa Macovei - ministrul 

justiţiei, domnul Ion Codescu - secretar de stat şi doamna Claudia Roşianu - consilier 
juridic;   

- Ministerului Finanţelor Publice, doamna Radu Ana – director, doamna 
Maria Câmpeanu – şef serviciu şi doamna Mădălina Gheorghe – consilier juridic; 

- Camerei de Comerţ şi Industrie a României, doamna Cornelia Rotaru – 
secretar general, domnul Radu F. Alexandru – consilier şi Ion Pârvu – director; 

De asemenea, la dezbateri au mai participat iniţiatorii, domnul senator 
Viorel Arion şi  domnul deputat Silaghi Ovidiu, precum şi domnii deputaţi Aurel 
Vainer, Grigore Crăciunescu şi Valer Ungureanu, în calitate de autori de 
amendamente.    

După prezentarea proiectului de lege, atât invitaţii cât şi membrii celor 
două Comisii au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere cu privire la 
proiectul de lege supus dezbaterii.  

Doamna ministru Monica Macovei, în cuvântul său, a precizat că susţine 
menţinerea Registrului comerţului la Ministerul Justiţiei. În acest sens, a argumentat 
că acest lucru este justificat de importanţa aplicării corespunzătoare a acquis-ului 
comunitar şi a stabilirii unor garanţii satisfăcătoare în acest sens. De asemenea, a mai 
precizat că, prin preluarea Registrului comerţului în acest moment de la Ministerul 
Justiţiei, există riscul bulversării unei activităţi esenţiale pentru Piaţa internă 
comunitară în contextul actual al procesului de aderare.  

Domnul deputat Ioan Timiş a întrebat care este poziţia oficială a 
Guvernului, pentru că Ministerul Justiţiei are punctul de vedere de mai sus, iar 
Guvernul susţine acest proiect de lege în forma prezentată.  

Domnul deputat Antal Istvan precizează că din proiectul de lege adoptat 
de Senat se constată că acesta nu a intervenit pe textul proiectului în sensul dorit de 
Ministerul Justiţiei. 

Doamna deputat Florina Jipa, în cuvântul său, a susţinut poziţia 
Ministerului Justiţiei cu argumente din interiorul sistemului judiciar din care a făcut 
parte. 
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Domnul deputat Ion Gonţea a precizat că, în perioada în care Registrul 
comerţului s-a aflat la Ministerul Justiţiei, s-a constat o creştere a eficienţei muncii în 
acest domeniu, fiind de acord cu rămânerea acestuia în cadrul Ministerului Justiţiei. 

De aceeaşi părere a fost şi doamna deputat Aura Vasile care, de 
asemenea, a susţinut rămânerea Registrului comerţului în cadrul Ministerului Justiţiei. 

Domnul deputat Grigore Crăciunescu a susţinut ca Registrul comerţului 
să rămână la Ministerul Justiţiei. 

Domnul deputat Ovidiu Silaghi, în calitate de iniţiator, a susţinut ca 
proiectul să rămână în forma în care a fost elaborat. La întrebarea adresată de domnul 
deputat Augustin Zegrean dacă susţine proiectul de lege şi în situaţia în care se 
elimină prevederile referitoare la  trecerea Registrului comerţului la Camera de 
Comerţ, răspunsul acestuia a fost afirmativ.   

Domnul deputat Daniel Buda consideră că este normal ca Registrul 
comerţului să rămână la Ministerul Justiţiei. 

Domnul deputat Sorin Gabriel Zamfir susţine că, în calitatea sa de 
deputat liberal, consideră că locul  Registrului comerţului este la Camera de Comerţ şi 
Industrie, dar, în momentul de faţă, pentru o perioadă de timp, să rămână la Ministerul 
Justiţiei. 

Domnul deputat Aurel Vainer, care a participat la dezbateri în calitate de 
autor de amendamente, argumentând din punct de vedere istoric faptul că Registrul 
comerţului a fost înainte de război la Camera de Comerţ, susţine forma actuală a 
proiectului de lege, pentru a lăsa această instituţie societăţii civile. În acest sens, a mai 
precizat că prin trecerea Registrului comerţului la Camera de Comerţ şi Industrie se 
respectă un principiu ce funcţionează şi în alte state democratice, potrivit căruia se 
încredinţează o  funcţie publică unei părţi a societăţii civile. 

Domnul deputat Cristian Sorin Dumitrescu, în cuvântul său, sesizează 
faptul că, faţă de Programul de guvernare, Alianţa D.A. se contrazice, lăsând totuşi 
Registrul comerţului la Ministerul Justiţiei. 

Domnul deputat Grigore Crăciunescu susţine menţinerea Registrul 
comerţului la Ministerul Justiţiei, precizând că, de când a trecut la acest minister, 
Registrul a funcţionat mai eficient.   

Domnul deputat Cristian Alexandru Boureanu susţine proiectul de lege, 
potrivit căruia Registrul comerţului trebuie să treacă Camera de Comerţ şi Industrie a 
României. De asemenea, a mai  precizat că, în situaţia în care Registrul comerţului ar 
rămâne la Ministerul Justiţiei, va formula amendamente la lege pentru ca o parte din 
sumele încasate din activitatea Registrului comerţului să fie cedate camerelor de 
comerţ. 

Domnul deputat Sergiu Andon, în cuvântul său, a precizat că, potrivit 
Capitolului 26 din Programul de guvernare, Registrul comerţului trebuie să treacă la 
Camera de Comerţ şi Industrie. În prezent, se constată că şi în cadrul Alianţei D.A. 
există divergenţe în ceea ce priveşte locul acestei instituţii. Întrucât, la acest proiect de 
lege, s-au depus amendamente chiar înainte de începerea şedinţei, propune amânarea 



 9

dezbaterilor cu o săptămână în vederea studierii şi centralizării tuturor propunerilor de 
modificare. 

Domnul deputat Petre Ungureanu, în calitate de parlamentar liberal, 
susţine principiile liberale, dar, din interes naţional şi pentru integrare, se poate 
renunţa la părţi din Programul de guvernare. Totodată, precizează că, din consultările 
în teritoriu, s-a conturat dorinţa ca Registrul comerţului să rămână la Ministerul 
Justiţiei. 

Doamna deputat Aura Vasile propune ca, pentru celeritate, proiectul de 
lege să fie dezbătut mai întâi de Comisia pentru industrii şi servicii, care va întocmi 
un preraport pe care îl va transmite Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, aşa 
cum s-a mai procedat şi în alte cazuri similare. În situaţia în care vor fi texte în 
divergenţă, cele două Comisii se vor reuni în şedinţă comună pentru finalizarea 
dezbaterilor, urmând a întocmi un raport comun. 

Domnul deputat Florin Iordache, în calitate de preşedinte de şedinţă, a 
propus sistarea dezbaterilor şi supunerea la vot a propunerii formulate de Comisia 
pentru industrii şi servicii, prin doamna deputat Aura Vasile.  

Supusă la vot, propunerea pentru sistarea dezbaterilor a fost adoptată cu 
27 voturi pentru şi 4 împotrivă. Propunerea doamnei deputat Aura Vasile privind 
întocmirea unui preraport de către Comisa pentru industrii şi servicii, ce va fi supus 
dezbaterii membrilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  s-a votat cu 28 
voturi pentru şi 3 abţineri. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat în data 
de 2 noiembrie 2005. Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei a deschis 
lucrările Comisiei cu propunerea de completare a ordinii de zi, cu adresa trimisă de 
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, spre analiză Comisiei juridice în vederea 
formulării unui punct de vedere asupra compatibilităţii sau incompatibilităţii calităţii 
de deputat cu cea de preşedinte al Secţiei ASAS de cultură a plantelor sau de 
vicepreşedinte ASAS, formulată de domnul deputat Valeriu Tabără. Membrii 
Comisiei au fost de acord, în unanimitate, cu introducerea acestui punct pe ordinea de 
zi. 

În continuare, a fost prezentată cererea domnului Valeriu Tabără 
referitoare la candidatura acestuia pentru una din funcţiile de coordonare a cercetării 
ştiinţifice din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, şi anume de Preşedinte 
al secţiei de cultura plantelor sau de vicepreşedinte ASAS. În urma examinării cererii 
transmise de Secretarul general şi în raport de prevederile Constituţiei României şi ale 
Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
combaterea corupţiei, precum şi a soluţiilor adoptate anterior, s-a constatat că domnul 
deputat Valeriu Tabără poate deţine funcţiile menţionate în adresa trimisă de Biroul 
permanent. 

În urma votului exprimat, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
redactarea unui punct de vedere favorabil, în sensul că domnul deputat Valeriu 
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Tabără, poate deţine funcţiile menţionate mai sus, potrivit art.82 alin.(3) din Legea 
nr.161/2003. 

Lucrările comisiei au continuat cu pct.3 în fond, din ordinea de zi, 
referitor la reexaminarea prevederilor din Legea privind sănătatea reproducerii şi 
reproducerea umană asistată medical, constatate ca fiind neconstituţionale  prin 
Decizia Curţii Constituţionale nr.418 din 18 iulie 2005. 

Discuţiile s-au amânat, întrucât domnul deputat Zegrean Augustin nu se 
afla în sala de şedinţă în acel moment. 

Dezbaterile au continuat cu dezbaterea pct.2 în fond, din ordinea de zi, 
respectiv, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.9 şi 11 din 
Legea nr.112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor 
imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului. 

Domnul deputat Buda Daniel a solicitat amânarea acestei iniţiative, 
întrucât, iniţiatorul acestei propuneri legislative, domnul deputat Călian Petru, este 
plecat într-o delegaţie oficială în străinătate.  

Membrii Comisiei au fost de acord, în unanimitate, cu această propunere 
şi discuţiile au continuat cu dezbaterea pct.1, Fond, din Ordinea de zi, respectiv, 
proiectul de Lege privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. La 
dezbaterile acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitaţi, doamna Kibedi 
Katalin Barbara, secretar de stat la Ministerul Justiţiei, doamna Anca Ciucă, 
reprezentantă a Fundaţiei pentru Schimbări Democratice, domnul Gheorghe Piperea, 
avocat, reprezentant al Uniunii Barourilor din România şi domnul Loghin Corneliu, 
preşedinte al Asociaţiei de Dialog şi Soluţionare Dispute, precum şi preşedinte al 
Asociaţiei Mediatorilor Profesionişti. 

Domnul deputat Buda Daniel şi domnul deputat Mate Andras, au 
solicitat ca, înaintea dezbaterilor pe fond să existe discuţii preliminare, referitoare la 
caracterul legii şi în funcţie de acesta, cui revine competenţa să dezbată proiectul ca 
primă Cameră sesizată. Întrucât, acest aspect a fost relevat şi în referatul de prezentare 
a acestui proiect de lege, s-a trecut la discuţii.  

Au luat cuvântul, pentru a-şi exprima opiniile cu privire la caracterul 
legii, atât membrii comisiei, cât şi invitaţii. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedinte al Comisiei juridice  dă citire 
art.117 alin.(3) din Constituţia României, invocat în adresa Senatului, articol în care 
se precizează expres că: „Autorităţi administrative autonome se pot înfiinţa prin lege 
organică”. 

Doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat la Ministerul Justiţiei a 
prezentat modul în care s-au derulat discuţiile la Comisia juridică a Senatului, şi 
faptul că în cadrul dezbaterilor nu au existat argumente şi nu s-a făcut o analiză a 
articolului referitor la înfiinţarea acestui Consiliu. De asemenea, a mai precizat că 
structura legii nu se pliază pe acest articol din Constituţie ci, prin natura 
reglementărilor vizate, acest proiect face parte din categoria legilor ordinare. 
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Domnul avocat Piperea Gheorghe, în calitate de invitat, este de părere că 
acest consiliu este o autoritate autonomă, un organism de interes public care 
reglementează o profesie liberală şi  care nu poate fi considerată autoritate 
administrativă. 

Domnul Loghin Corneliu şi doamna Anca Ciucă, în calitate de invitaţi, 
sunt de acord cu intervenţia domnului Piperea Gheorghe. 

Domnul preşedinte Sergiu Andon solicită opinii din partea domnilor 
deputaţi. 

Domnul deputat Ungureanu Petre solicită, având în vedere necesitatea 
acestor reglementări, solicită începerea discuţiilor pe fond asupra proiectului de lege. 

Domnul deputat Buda Daniel, se pronunţă împotriva începerii 
dezbaterilor şi semnalează pericolul ca, odată discutată legea, aceastasă fie declarată  
neconstituţională. 

Domnul deputat Gheorghe Gabor propune formarea unei comisii de 
mediere alcătuită din membrii Comisiilor juridice din Senat şi Camera Deputaţilor. 

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ consideră că retrimiterea acestui proiect 
la Senat ar crea situaţii conflictuale. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedinte de şedinţă, în urma opiniilor 
formulate de domnii deputaţi, propune supunerea la vot a solicitării formulată de  
domnul deputat Buda Daniel, respectiv, de retrimitere la Senat. 

Cu majoritate de voturi (un vot împotrivă) această propunere a fost 
adoptată de plenul comisiei. 

În continuare, s-a dorit discutarea pct. 3 din Ordinea de zi. Întrucât, 
domnul deputat Augustin Zegrean nu se afla în sala de şedinţă în acel moment, s-a 
hotărât amânarea discuţiilor la acest proiect pentru următoarea şedinţă. 

Întrucât toate punctele din ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de 
şedinţă a declarat lucrările închise. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                SECRETAR, 
Sergiu ANDON                                          George BĂEŞU 


